Exfolderm Profesyonel
C lt Bakım Ürünleri

Cilt tedavilerinde cerrahi olmayan yöntemler arasında en etkili
yöntem kozmetik ürünlerin mezoterapi ile birlikte kullanılmasıdır.
Exfolderm, özgün & etkin bitki ekstreler ve glikolik aside dayalı,
c ld n mezoderm tabakasına nüfuz eden eşs z bir profesyonel
kozmetik ürün çeşitliliği sunmaktadır.

Exfolderm® 6
Exfolderm® 6 glikolik asit içeriği sayesinde evde, kontrollü bir
peeling (cilt soyma) etkisi sunan, hassas ve ince ciltlerin
arındırılmasına yönelik bir ev bakım ürünüdür. Göz çevresi
kullanımı için de uygundur. Glikolik asit içeriği sayesinde cildin
arınmasını ve yenilenmesini sağlayan özel
bir üründür.
Ayrıca içerisindeki aktif bileşenler
sayesinde cildi yeniler, tazeler,
kollajen ve elastin uyarımını artırır. Cildin
daha canlı ve parlak bir
yapıya kavuşmasını sağlar. Göz
çevresindeki ince kırışıklıkları giderir.

İsviçre'da geliştirilen Exfolderm alanındaki en yeni ve en ileri
amenokozmetik ürün serisidir.

Exfolderm® 6 krem (30 mg) Tüp İçeriği: %12 glikolik kompleks (%6
Serbest Glikolik Asit, pH=3.8)
• Evde kontrollü bir peeling (cilt soyma) etkisi sunar.
• Hassas ve/veya ince ciltler, göz çevresi için uygundur.
• Ciltteki ölü hücreleri arındırır; matlığı giderir.
• Cilt sebum dengesini sağlar.
• Canlı ve parlak bir cilt yapısı sunar.
• Cilt kalitesini artırır.
• Göz çevresindeki ince kırışıklıkları giderir.

Uygulama
Hassas ve/ veya ince cilt tiplerinin kullanımına uygun,
soyma etkisi (peeling) olan bir kremdir. Göz çevresine
uygulanabilir. Temiz bir cilde Exfolderm 6 Kremi
uygulayınız. 15-30 dakika sonra üzerine Hydretix Krem
sürünüz.
Göz ile temas ettirmekten kaçınınız; göz ile temas etme
durumunda bol su ile yıkayınız ve doktora danışınız.12
yaş altı çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir

Exfolderm ® 6

Exfolderm Profesyonel
Cilt Bakım Ürünleri

Exfolderm® 9
Akne Tedavisi için Glikolik Asit Bazlı Cilt Bakım Ürünü ile Evde
Peeling
Exfolderm® 9 glikolik asit içeriği sayesinde evde, kontrollü bir
peeling (cilt soyma) etkisi sunan, akne(sivilce) tedavisinde etkin bir
ev bakım ürünüdür. Glikolik asit içeriği sayesinde cildin arınmasını
ve yenilenmesini sağlayan özel bir üründür. Ayrıca içerisindeki aktif
bileşenler sayesinde cildi yeniler, tazeler, kollajen ve elastin
uyarımını artırır. Akne ve sivilce oluşumunu baskılayan, akne
tedavisinde etkin bir cilt bakım kremidir. Cilt sebum dengesini
sağlar, gözeneklerin küçülmesini destekler.
Exfolderm® 9 Jel (30 mg) Tüp İçeriği: %18 glikolik kompleks (%9
Serbest Glikolik Asit, pH=3.6)

• Evde kontrollü bir peeling (cilt soyma) etkisi sunar.

• Akneli ve yağlı cilt tipleri için uygundur.

• Ciltteki ölü hücreleri arındırır; matlığı giderir.

• Cilt sebum dengesini sağlar.

• Canlı ve parlak bir cilt yapısı sunar.

• Ciltteki sivilce izlerinin azalmasını destekler.

Uygulama
• Cilt kalitesini artırır.

• Akne ve sivilce oluşumunu baskılar, akne tedavisini destekler.

Akneli ya da aknesiz yağlı ciltlerin kullanımına uygun,
soyma etkisi (peeling) olan bir jeldir. Temiz bir cilde
Exfolderm 9 Jeli uygulayınız. 15-30 dakika sonra üzerine
Hydretix Krem sürünüz.
Uyarı: Göz ile temas ettirmekten kaçınınız; göz ile temas
etme durumunda bol su ile yıkayınız ve doktora danışınız.
12 yaş altı çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Exfolderm ® 9

• Gözeneklerin küçülmesini sağlar.

Exfolderm® 12
Glikolik Asit Bazlı Cilt Bakım Ürünü ile Evde Peeling
Exfolderm® 12 glikolik asit içeriği sayesinde evde, kontrollü bir
peeling (cilt soyma) etkisi sunan, normal veya kalın ciltlerin
arındırılmasına yönelik bir ev bakım ürünüdür. Glikolik asit içeriği
sayesinde cildin arınmasını ve yenilenmesini sağlayan özel bir
üründür. Ayrıca içerisindeki aktif bileşenler sayesinde cildi yeniler,
tazeler, kollajen ve elastin uyarımını artırır. Akne ve sivilce
oluşumunu baskılar, cilt sebum dengesini düzenler, gözeneklerin
küçülmesini sağlar.
Exfolderm® 12 (30 mg) Tüp İçeriği: %24 glikolik kompleks (%12
Serbest Glikolik Asit, pH=3.2)

• Evde kontrollü bir peeling (cilt soyma) etkisi sunar.
• Normal veya kalın cilt tipleri için uygundur.
• Ciltteki ölü hücreleri arındırır; matlığı giderir.
• Cilt sebum dengesini sağlar.
• Canlı ve parlak bir cilt yapısı sunar.
• Gözeneklerin küçülmesini sağlar.
• Ciltteki izlerinin azalmasını destekler.
• Cilt kalitesini artırır.

Normal veya kalın cilt tiplerinin kullanımına uygun, soyma
etkisi (peeling) olan bir kremdir. Temiz bir cilde Exfolderm
12 Kremi uygulayınız. 15-30 dakika sonra üzerine Hydretix
Krem sürünüz.
Uyarı: Göz ile temas ettirmekten kaçınınız; göz ile temas
etme durumunda bol su ile yıkayınız ve doktora danışınız.
12 yaş altı çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Exfolderm ® 12

Uygulama

Besleyici, Nemlendirici ve Koruyucu Krem
Hydretix Besler.
Hydretix, son derece besleyici bir madde olan avokado yağı içerir.
Hydretix Nemlendirir.
Her cilt tipi için mükemmel nemlendirici krem olarak Hydretix, cildin
nem kapasitesini üst seviyelere taşır; ayrıca hassas ya da uzun
süreli güneş ışığına maruz kalmış cilde sahip kişilerde gözle görülür
biçimde etkilidir.
Hydretix Korur.
Güneş, cilde zarar verebilecek UV ışınları yayar. Muhteşem ve
sağlıklı cilt ancak etkin bir koruma ve nemlendirmeyle sağlanır. Özel
olarak formüle edilmiş yardımcı maddeleri ve iyi-tolere edileb len
organik örtüsüyle, Hydretix cildi güneşin yaşlandırıcı etkilerine karşı
korur.

• Cildi besler ve nemlendirir ve yen ler.
• Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı korur.
• Kimyasal, lazer ve/veya mekanik soyma işlemleri sonrasında ya
da herhangi bir nedenle tahriş olan ciltte yatıştırıcı ve yenileyici
etki sunar.
Her cilt tipi için uygundur. Temiz cilde günde en az iki kez (sabah /
akşam) uygulanması önerilir. Tahriş olmuş ciltlerde günde 4-5 kez
uygulanması önerilir.
Hydretix® krem (30 ml)
%7 Vitamin E Asetat - %3 avokado yağı, UVA/UVB/IR, güneş
koruyucu SPF 22, nemlendirici maddeler, doğal lipid bileşenler
içerir. UVA, UVB ve kızıl ötesi radyasyona karşı koruyucu Güneş
Kremi SPF 22 içerir. Cilt tahrişlerini iyileştirir ve cildi tahriş edici
çevresel faktörlerden korur. Etkin bir günlük nemlendirici cilt bakım
kremi olarak kullanımın yanı sıra; lazer, peeling, mezoterapi, PRP
gibi medikal uygulamalar sonrası cildi yatıştırıcı, iyileşmeyi
hızlandırıcı ve koruyucu krem olarak da kullanılır.

Exfolderm - Hydretix®

Hydretix®

Leke Karşıtı Cilt Beyazlatıcı Krem
DEPI-4 glikolik asit, sitroﬂavonoidler, ﬁtohidrokinon ve kojik asit
içeren pigment azaltıcı ve leke tedavi edici bir kremdir. Melanik
lekelerin etkin şekilde tedavi edilmesi için, c lt yüzey nde b r ken
pigmentleri ﬁziksel olarak ortadan kaldırarak epidermisi temizler,
redüksiyonla onları kimyasal olarak azaltır ve tirozinazı inhibe
ederek melanin oluşumunu engeller. Var olan lekelerin tedavisinin
yanı sıra yeni leke oluşumunu engelleyici etki gösterir.
DEPI-4 KREM (30 ml) İçeriği: %5 Fotohidrokinon – %1 Kojik Asit,
%7 Glikolik Asit ve %2 Sitroﬂavonoid DFMM
Yüzde, dekolte bölgelerde, ellerde ve kollarda; güneş ışığı,
yaşlanma ve hormonal bozuklukların neden olduğu melanik
lekelerin tedavisi için kullanılır.

• Leke Karşıtı Cilt Bakım Kremi
• Lekeleri açar, yeni leke oluşumunu engeller.
• Cilt tonu düzensizliklerini giderir.
• Evde kontrollü bir peeling (cilt soyma) etkisi sunar.
• Tüm cilt tipleri için uygundur.
• Ciltteki ölü hücreleri arındırır; matlığı giderir.
• Cilt sebum dengesini sağlar.
• Canlı ve parlak bir cilt yapısı sunar.
• Gözeneklerin küçülmesini sağlar.
• Ciltteki leke ve izlerinin azalmasını destekler.
• Cilt kalitesini artırır.

Uygulama
Leke tedavi edici, leke oluşumunu baskılayıcı ve
beyazlatma etkili bir kremdir. Temiz bir cilde DEPI 4 Kremi
uygulayınız. 15-30 dakika sonra üzerine Hydretix Krem
sürünüz.
Uyarı: Göz ile temas ettirmekten kaçınınız; göz ile temas
etme durumunda bol su ile yıkayınız ve doktora danışınız.
12 yaş altı çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.
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DEPI 4®

Exfolderm Temizleme Pedleri®

Exfolderm Temizleme Pedleri®
Exfolderm Pedler ile Evde Peeling
Cildin etkin biçimde soyulmasını ve hücresel bazla uyarılmasını
sağlar. Donuk, cansız hücreleri uzaklaştırır, cildi canlandırır, matlığı
giderir ve enerji verir. Exfolderm soyucu ürün serisi, ciltte irritasyona
neden olmaksızın mükemmel sonuçlar sunar.
Cilde nazikçe uygulanan, Exfolderm Pedler vitaminler,
antioksidanlar ve organik bitkisel içerikli konsantre güçlendiricileri
cilde doğrudan iletir ve sentetik dolgular, renkler, parfümler, petrol
yan ürünleri ve sert kimyasallar içermez.
Exfolderm Pedler, içerdiği glikolik asit ve diğer aktif maddelerle
cildin arındırılması amacıyla özel olarak formüle edilmiştir.
Exfolderm Pedler ayrıca cildin her gün derinlemesine
arındırılmasında da kullanılabilir. Ciltteki komedonları, mikrokistleri
ve ölü hücreleri söker atar. Normal, orta derecede-duyarlı ve yağlı
ciltler için kusursuz olan pedler, etkin Exfolderm kremlerin
öncesinde uygulanabilir; akne, ergenlik dönemi cilt problemleri ve
psödofolikülit tedavisinde kullanılabilir. 15 adet su-geçirmez paketli
ambalajlarda bulunur. Saﬂaştırıcı ile ıslatılmış Exfolderm Pedler®
glikolik asit içerir.

• Mikro peeling etkisi ile kontrollü bir cilt soyma ürünüdür.
• Cildi arındırır.
• Ölü hücreleri uzaklaştırır.
• Ciltteki matlığı giderir.
• Cildin yenilenmesini sağlar.
• Cildi yeniler, tazeler, kollajen ve elastin uyarımını artırır.

Uygulama
Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun, soyma etkisi (peeling) olan ve
cildi derinlemesine arındıran bir üründür. Yüz, göz çevresi, boyun
ve dekolte de uygulanabilir. Temiz cildinizi, Exfolderm Ped ile haﬁf
basınç uygulayarak siliniz. Uygulamadan 15-30 dakika sonra,
üzerine Hydretix Krem sürünüz.Haftada en az 2 kez uygulanması
önerilir.
Uyarı: Göz ile temas ettirmekten kaçınınız; göz ile temas etme
durumunda bol su ile yıkayınız ve doktora danışınız.
12 yaş altı çocuklarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Exfolderm® İle
C ld n Arındırılması ve
C lt Hücreler n n Uyarılması

Kl n kte K myasal Soyma İşlem :
Kl n kte soyma şlemler , sağlık görevl ler tarafından uygulanır ve
b r la 3 ay boyunca her hafta tekrarlanmalıdır (4 la 12 seans).
Kl n k k myasal soyma şlemler herhang b r ön hazırlık
gerekmeks z n uygulanab l r.
Saf, tamamen-doğal gl kol k as t çer ğ ve deal pH düzey
sayes nde, Exfolderm®
canlı hücreler n uyarılab leceğ ep derm s n der n katmanına nüfuz
eder.
Exfolderm® solüsyonları %70 ve %50 saf gl kol k as t
konsantrasyonları le
formüle ed lm ş ve amonyum le kısmen nötral ze ed lm şt r.

Uygulama
C ld n soyulacak yüzey ne Exfolderm® solüsyonu fırçayla sürünüz.
C ld n duyarlılık/tepk s ne göre c lt üzer nde 3-10 dak ka beklet n z
(er tem, oluşan yakıcı etk ); nce & duyarlı c ltlere 3-5 dak ka ve
daha kalın c ltlere 5-10 dak ka)
Solüsyonu suyla nötral ze ed n z.
C ld kuruladıktan sonra besley c , nemlend r c ve koruyucu
özell ktek Hydret x krem 1-2 tabaka hal nde uygulayınız.
Hastaların, Hydret x Krem tedav den sonra bakım ve koruma
amaçlı kullanmaları öner l r.

Exfolderm Gl kol k As t Bazlı K myasal Pee n Sol syonu®

Exfolderm Gl kol k As t Bazlı
K myasal Peel ng Solüsyonu®

Uyarı: Profosyonel kullanım ç nd r
b reysel satışı bulunmamaktadır.

